K E U R I N G

Fraaie kampioenen op eerste interprovinciale keuring in Bogaarden

Naomi wint op geboorteplek
Een voldoende groot deelnemersveld en een fraai kampioenstableau. Het besluit om de prijskamp in Bogaarden na dertig jaar
interprovinciaal te maken, had het vooraf beoogde resultaat.
Met Kinglydochter Naomi als onbetwiste winnares.
tekst Florus Pellikaan

V

an Hoof, Maelfait en Monbaillieu,
het waren klinkende fokkersnamen
die in Bogaarden het erepodium bezetten. Het debuut van deze fokkers op de
Vlaams-Brabantse keuring was mogelijk
vanwege de open inschrijving dit jaar. De
organisatie had gekozen voor een interprovinciale show om het dalend aantal
inschrijvingen een halt toe te roepen.
Met 43 melkgevende dieren in de catalogus slaagde die missie. Er waren zelfs
twee rubrieken vaarzen, van waaruit
Frieda (v. Bincer) van Daniël Terrijn uit
Bogaarden en Filou (v. Roy) van Geert
Verhelst uit Melsele zich bij het finalekwartet mochten vervoegen. Het duo
was voorzien van compacte en puik aangehechte uiers. In capaciteit in frame
kon het duo de twee andere titelkandidates echter niet volgen. Het betrof de in
Duitsland geboren Maya (v. Destry) van
Koen Leus uit Oosterzele en Google (v.
Sanchez) van Filip Maelfait uit Hulste.
Hoewel uit compleet ander hout gesneden, waren Google en Maya erg aan elkaar gewaagd. Google was in lengte en

hoogtemaat ruim ontwikkeld en voorzien van een lange uierbodem. Ze miste
alleen de fijnheid die haar opponent
Maya wel had. Maya’s skelet was open
gebouwd en straalde veel melk uit. Het
Nederlandse jurylid Nico Bons stak daarom zijn framevoorkeur voor Maya niet
onder stoelen of banken, maar haar uier
miste de noodzakelijke bloei. Hierdoor
kreeg Google de nationale driekleur om
en werd Maya reserve.
Doordat veel van de buitenprovinciale inzenders met één of twee van hun topkoeien naar Bogaarden waren gekomen, ging
de prijs van de beste bedrijfgroep naar het
verdienstelijke Vlaams-Brabantse drietal,
waaronder Frieda, van Terrijn.

Jonge senioren oppermachtig
Ondanks het fraaie kampioenstableau in
Bogaarden, was er ook kwaliteitsverschil
binnen de reeksen. Af te lezen aan het
uiteindelijke zestal uitgebalanceerde finalisten bij de senioren was dat echter
nauwelijks. Classicdochter Coda en Jatradochter Duinroos van Ignace Hubau uit
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Onkerzele toonden zich solide gebouwde koeien met veel kracht en goede benen. Channah (v. Fortune) van Michaël en
Rafaël Lemeire uit Westrem legde haar
stijlvolle en balansrijke frame in de
schaal. In aanmerking voor het eremetaal kwam het trio echter niet, omdat
Coda en Duinroos de afwerking in uier
misten en Channah een ongemak aan
haar achterpoot niet kon verbloemen.
Het waren de jongste senioren die de lakens uitdeelden in Bogaarden. De in Nederland geboren Pietje 627 (v. Othello)
van familie Matthys uit Kaprijke won de
uierprijs vanwege de ragfijne structuur
en de lange bodem van de uier. De prijs
smaakte voor de balansrijke koe naar
meer, maar haar bovenbouw liet een
plek op het podium niet toe. Die was wel
weggelegd voor Vrony 4506, een Goldwyndochter uit de bekende Vrona Vlabel
van Jacques Monbaillieu uit Zuidschote,
en Naomi (v. Kingly) van Patrick en Jo Van
Hoof en Linda Boonen uit Mortsel.
Vrony spande zich met haar fraaie front,
scherpe ophangband en parallelle stap
maximaal in, maar van meet af aan was
duidelijk dat Naomi binnen het deelnemersveld ongenaakbaar was. Ze stak
met haar bijzonder stijlvolle skelet, open
ribbenpartij, licht hellende kruis en brede uier in grootse vorm en dat kon één
speels geplaatste achterspeen niet bederven. Naomi, gefokt door de familie Dierickx uit Opwijk, keerde vanwege de
open inschrijving hierdoor met succes
terug op haar geboortegrond. l
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